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BEZPEČNOSTNÍ LIST  
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES, čl. 31 

Odmašťovač 0452 
Datum vydání: 21.5. 2014 
 
 
1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 
1.1. Identifikace látky nebo přípravku Odmašťovač 0452 
1.2. Použití látky nebo přípravku  

ODMAŠŤOVAČ se používá pro očištění povrchu před tmelením či 
lakováním. Nečistoty jako jsou silikon, vosk a mastnota negativně 
ovlivňují kvalitu vrchních nástřiků, především jejich přilnavost a 
soudržnost. Může být použit jak pro kovové, tak pro plastové 
povrchy.  

 

1.3. Identifikace společnosti nebo podniku  
 Výrobce 
 Jméno nebo obchodní jméno Orange Moravia s.r.o. 
 Adresa U Cukrovaru 404/2 

747 05 Opava 
 Identifikační číslo IČ: 29455251 
 Telefon +420 553 733 070 
 Fax +420 553 733 070 
 Adresa elektronické pošty info@orangemoravia.cz 
   
 Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list 
 Jméno nebo obchodní jméno BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. 
 Adresa Malinovského 336 

686 01 Uherské Hradiště 
 Telefon +420 572 556 611 
1.4. Telefonní číslo pro mimořádné situace  
 Společnost nebo poradenský subjekt Toxikologické informační středisko 

Na Bojišti 1 
128 08 Praha 2 

 Telefonní číslo pro poskytování 
informací při mimořádných situacích nepřetržitě +420 224 919 293, +420 224 915 402 

 
 
2. Identifikace nebezpečnosti 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
 Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES: 
2.2. Prvky označení: 
 Výstražné symboly a varovné příznaky: 

 
GHS02 plamen 
Flam. Liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry. 

 
GHS08 nebezpečnost pro zdraví 
Asp. Tox. 1 H304 Při požiti a vniknuti do dýchacích cest může způsobit smrt. 
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GHS07 
STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

2.3. Další nebezpečnost: 
 Žádné další nebezpečí.  

Děláme splňují kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH.  
Nebyly provedeny odpovídající studie. 

2.4. Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES: 
 Výrobek je klasifikován jako nebezpečny podle chemického zákona. 

Xn ; škodlivý 
R65: Zdraví škodlivý při požiti může vyvolat poškozeni plic. 
R10-52/53-66-67: Hořlavý. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušeni nebo popraskaní kůže. Páry mohou způsobit 
ospalost a závratě. 
 
Zvláštní upozorněni na nebezpečí pro člověka a životni prostředí: 
Při delším nebo opakovaném styku s pokožkou může dojit k vzniku dermatitidy (zánětu pokožky), která je 
způsobena odmašťující účinkem rozpouštědla. 

2.5. Prvky označení: 
 Označeni podle Nařízeni ES č.. 1272/2008 (CLP) 

Tento produkt je klasifikován a označen podle nařízeni CLP. 
Výstražný symbol nebezpečnosti: 

 
     GSH 02         GSH 07       GSH 08 
Signální slovo: 
Nebezpečí 
 
Nebezpečné komponenty k etiketovaní: 
uhlovodíky, C9 - C11, n - alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatické 
EC 919-857-5 

2.6. Výstražné upozornění: 
 H226 Hořlavá kapalina a páry. 

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H304 Při požiti a vniknuti do dýchacích cest může způsobit smrt. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

2.7. Pokyny pro bezpečné zacházení 
 P102 Uchovávejte mimo dosah děti. 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouřeni. 
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízeni do výbušného prostředí. 
P261 Zamezte vdechovaní prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízeni. 
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřeny. 
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. 
P273 Zabraňte uvolněni do životního prostředí. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. 
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované časti oděvu okamžitě 
svlékněte. 
Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
P304 + P340 PŘI VDECHNUTI: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze 
usnadňující dýcháni. 
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni. 
P370 + P378 V případě požáru: K hašeni použijte: CO2, hasicí prášek nebo vodní paprsky. 
P301 + P310 PŘI POŽITI: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE INFORMAČNI STŘEDISKO nebo lékaře. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMAČNI STŘEDISKO nebo lékaře. 
P405 Skladujte uzamčen. 
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 
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P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečny odpad. 
Další údaje: 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušeni nebo popraskaní kůže. 

2.8. Další nebezpečnost: 
 PBT: Produkt podle dostupných informaci nesplňuje kriteria PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxicky) v 

souladu s přílohou XIII nařízeni č.. 1907/2006 v platném zněni. 
 VPvB: Produkt podle dostupných informaci nesplňuje kriteria vPvB (vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní) v souladu s přílohou XIII nařízeni č.. 1907/2006 v platném zněni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Složení / informace o složkách 
3.1. Chemická charakteristika: Látky 
 Číslo CAS: nepřiděleno, uhlovodíky, C9 - C11, n - alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatické – obsah 100% 

 Identifikační číslo (čísla) 
 Číslo EC: 919-857-5 
 Nečistoty a stabilizační aditiva: nejsou k dispozici žádné další relevantní informace 

 
4. Pokyny pro první pomoc 
4.1. Popis první pomoci 
 Všeobecné pokyny: 

Odstranit potřísněný oděv. V případě každé nejistoty, nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a 
předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu směsi. Dbát na ochranu vlastního zdraví. Info pro lékaře: léčba je 
symptomatická. 
Při nadýchání: 
Postiženého okamžitě přesunout na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit a transportovat postiženého ve 
stabilizované poloze. Okamžitě, případně podle symptomů postiženi, přivolat lékaře. 
Při styku s kůži: 
Postiženou pokožku omyt vodou a mýdlem, důkladně opláchnout a případně ošetřit ochranným kosmetickým 
krémem. Nepoužívat žádna rozpouštědla. Při podrážděni kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s 
odborným lékařem. 
Při zasaženi oči: 
Otevřít oční vička, případně vyjmout kontaktní čočku, a postižené oko důkladně vypláchnout tekoucí vodou 
po dobu 15 minut. Další postup konzultovat s očním lékařem. 
Při požiti: 
Důkladně vypláchnout ústa vodou a pokud postiženy při vědomi dat vypit větší množství vody a nevyvolávat 
zvraceni. Postiženého uložit v teple a klidu. Okamžitě kontaktovat lékaře. 
Nebezpečí aspirace (vdechnuti). 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky expozice: 
 Nejdůležitější symptomy a účinky akutní a opožděné 

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace (vice viz oddíl 2 a 11). 
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření potřeby: 
 Záleží na jednotlivých cestách expozice (viz info výše). 
 
 
5. Opatření pro hasební zásah 
5.1. Hasiva: 
 Vhodná hasiva:  

CO2, hasicí prášek, hasící pěna. Hasivo přizpůsobit k okolí 
.Nevhodná hasiva: vodní proud. 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 
 Při hořeni může vznikat oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), organické páry a černý kouř. Vdechovaní 

nebezpečných rozkladných produktů hořeni může mít za následek poškozeni zdraví. Páry jsou těžší než vzduch, 
šíří se při zemi a spolu se vzduchem mohou vytvářet explozivní směsi. 

5.3. Pokyny pro hasiče: 
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 Zvláštní ochranné prostředky: 
Použit odpovídající ochranná dýchací maska s nezávislým přívodem vzduchu a případně chemicky 
ochranný oděv. Ochranné prostředky zvolit podle velikosti požáru. 
・ Další údaje: Přípravky v uzavřených obalech, které jsou v blízkosti požáru chladit vodou. Pokud možno 
odstranit přípravky v nepoškozených obalech z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasící vodu odděleně 
dočasně skladovat, nevypouštět do kanalizace. Hasící vodu nebo použita hasiva spolu se zbytky po hořeni 
zlikvidovat podle příslušných předpisů (zákon o odpadech, viz oddíl 15). 

 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku 
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
 Pro jiný než pohotovostní personál: 

Respektovat pokyny uvedené v oddílech 7 a 8. Zabránit kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. 
Nevdechovat výpary a aerosoly. Prostor dostatečně větrat. Při vplyvu par použit dýchací přistroj. zákaz vstupu 
nepovolaným osobám. 
Pro pohotovostní personál: 
Pracovnici zasahující v případě nouze musí mít osobni ochranné oděvy vyhovující (viz oddíl 5). 

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: 
 Zabraňte rozšíření nebo vniknutí produktu do kanalizace nebo do vodních toků, informovat místní orgány, pokud 

to není možné zabránit. 
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
 Zajistit dostatečné větraní. 

Unikající produkt ohradit (např. sorpčním hadem apod..), Anebo použit kanalizační kryt na zabráněni uniku 
do kanalizace. Následně produkt odčerpat nebo zasypat vhodným nehořlavým absorpčním materiálem, např.. 
univerzálním sorbentem, piskem, zemi, jemným štěrkem a potom sebrat do vhodných nádob. 
Zasažené místo a použité nářadí důkladně omyt vhodným čistícím prostředkem, nepoužívat ředidla. 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 
 Pro informace o bezpečnému zacházeni viz oddíl 7. Pro informace o osobních ochranných prostředcích 

viz oddíl 8. Pro informace o likvidaci viz oddíl 13. 
 
 
 
7. Zacházení a skladování 
7.1. Zacházení 
 Zajistit dostatečné větraní / odsávání na pracovišti. Zabránit vzniku aerosolu. Před použitím je nutno se 

seznámit s obsahem oddílů 2, 6, 8 a 11. Respektovat zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy pro nakládáni s 
chemickými látkami / směsmi. Nevdechovat páry / aerosoly. Produkt držet mimo dosah otevřeného ohně a 
zdrojů vysoké teploty. Respektovat pokyny a návod k použiti uveden na štítku obalu výrobku. Při práci nejíst, 
nepit a nekouřit. Před přestávkou a po skončeni práce umyt ruce a svléknout znečištěny pracovní oděv. Tento 
oděv uchovávat odděleně. 
・ Upozorněni k ochraně před ohněm a explozi: 
Chránit před zápalnými zdroji. Páry jsou těžší než vzduch, šíři se při zemi a spolu se vzduchem mohou 
vytvářet explozivní směsi. Používaná zařízení uzemněte. Proveďte opatřeni proti vzniku elektrostatického 
náboje. 

7.2. Skladování 
 Podmínky pro bezpečné skladování: 

Skladujte v suchých a dobře větraných místnostech při teplotě +5°C až +25°C v souladu s předpisy pro 
skladování hořlavých kapalin. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Neskladujte společně 
s potravinami.  
Množstevní limit při daných skladovacích podmínkách 
neuvedeno 
Specifické použití 
neuvedeno 

 
 
 
8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
8.1. Kontrolní parametry: 
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 Expoziční limity chemických faktorů v pracovním ovzduší podle legislativy ČR a legislativy EU: 
lakový benzín NPK () NPK-P: 600 mg/m3, 100 ppm PEL: 300 mg/m3, 50 ppm 
 
 DNEL (Derived No Effect Level) odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
uhlovodíky, C9 - C11, n - alkany, izoalkány, cyklické, < 2 % aromatické 
Pro pracovníky (zaměstnance): 
DNEL (inhalační expozice) = 1500 mg/m3 
DNEL (dermální) = 300 mg / kg tělesné hmotnosti / den 
Pro běžnou populaci: 
DNEL (inhalační expozice) = 900 mg/m3 
DNEL (dermální) = 300 mg / kg tělesné hmotnosti / den 
DNEL (orální expozice) = 300 mg / kg tělesné hmotnosti / den 
・ PNEC (Predicted No - Effect Concentration) předpokládané koncentrace, při které nedochází k 
nepříznivým účinkům 
・ Další upozorněni: 
Poznámka: NPK (CZ) - nejvyšší přípustný expoziční limit v ČR, IOELV (EU): indicativo Occupational 
Exposure Limit in EU, K - znamená, že chemicky činitel může byt snadno absorbován kůži, S - znamená, že 
chemicky faktor může způsobit senzibilizaci, R - znamená, že expozice je měřena jako respirabilní frakce 
aerosolu, BMH - biologická mezní hodnota. 
 

8.2. Omezování expozice: 
 Vhodné technické ovládací prvky: je doporučeno použít větrání místnosti.  

 
Individuální ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné prostředky: 

                                                                                                        
 
 
Brýle nebo obličejový štít:  
Používejte ochranné brýle nebo celoobličejový štít (podle EN 166).  
Ochrana kůže:  
Ochrana rukou:  
Používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím vyrobené z materiálu Viton, o tloušťce 0,7 mm, doba 
průniku> 480 min nebo nitrilkaučuku, tloušťka 0,4 mm, doba průniku> 30 min v souladu s EN-PN 374: 2005.  
Materiál, ze kterého jsou rukavice vyrobeny: 
Výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na značce a kvalitě vyplývající z výrobců rozdíly. Odolnost 
materiálu, rukavice lze určit po zkouškách.Přesný čas zničení rukavic musí být stanovena výrobcem.  
Ostatní:  
Noste ochranný oděv, pracovní - pravidelně mýt.  
Ochrana dýchacích cest:  
Vyvarujte se vdechování výparů. Za těchto podmínek NDS látkami v pracovním prostředí mají individuální 
dýchací přístroj - maska nebo respirátor s filtrem proti dokončena a páry kazetového typu A nebo univerzální 
(třídy 1,2 nebo 3) v souladu s normou EN 141.  
Tepelné nebezpečí:  
Neuplatňuje se.  
Kontrola expozice životního prostředí  
Nedovolte, aby se rozšířil do prostředí a do kanalizace nebo do vodních toků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
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Vzhled Kapalina 
Barva Bezbarvá 
Vůně Po alifatických uhlovodících 

Bod varu / rozmezí 110 - 190°C /Žádné údaje 
Bod tání Žádné údaje 

Bod vzplanutí > 23 °C 
Bod samovznícení > 200°C 

Teplota rozkladu °C Žádné údaje 
Horní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti 7,0  % obj. 
Dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti 0,6  % obj. 

Rozpustnost ve vodě Nerozpustný 
Koeficient n-oktanol / voda 1,50-1,54 

Hořlavost Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti  
Relativní hustota při 15°C 0,73 – 0,80 g/cm3 

Tlak par při 20°C  4hPa 
Viskozita kinematická při 20°C 0,8 – 1,8 mm2 / s 

 

9.2. Další informace: 
 Molekulová hmotnost: 134 g / mol 

VOC: 1,00 kg / kg 
TOC: 0,82 kg / kg (odhad, údaj nebyl dodavatelem k dispozici)  

 
 
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 
10.1. Reaktivita: 
 Možnost nebezpečných reakcí. 
10.2. Chemická stabilita: 
 Podmínky za nichž je výrobek stabilní: 

Při dodrženi stanovených předpisů skladování a používání je přípravek stabilní (viz kapitola 7). Zabránit 
nadměrnému zahřátí různými zdroji tepla. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí: 
 Nejsou známi žádné. 
10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat: 
 Chránit před zahřátím, otevřenými plameny a zápalnými zdroji. 
10.5. Neslučitelné materiály: 
 Silná oxidačníčinidla. 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: 
 Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty. Viz oddíl 5. 
 
 
11. Toxikologické informační 
11.1. Informace o toxikologických účincích: 
 Akutní toxicita: 

Hodnoty LD/LC50 rozhodující pro zatřídění (LD 50 = median lethal dose, LC 50 = median lethal 
concentration): 
uhlovodíky, C9 - C11, n - alkany, izoalkány, cyklické, < 2 % aromatické 
Orálně LD50 > 5000 mg / kg (potkan) 
dermálně LD50 > 5000 mg / kg (králík) 
Inhalováním LC50 / 4 h> 4951 mg / l (potkan) 
 
 Primární dráždivý účinek: 
 Na kůži: Může způsobit vysušeni nebo popraskání kůže. Na základě dostupných údajů nejsou kriteria pro 
 klasifikaci splněna. 
 Na oči: Na základě dostupných údajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna. Produkt může dráždit oči. 
 Senzibilizace: Na základě dostupných údajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna. 
 Expozice vdechováním par může způsobit ospalost a závratě. Může zasáhnout CNS. 
 Expozice požitím: Na základě dostupných údajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna. Může dojit k podráždění 
 trávicího traktu, může nastat nevolnost a zvraceni. 
 Další toxikologické informace: Produkt nebyl testován. 
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 Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci) Produkt nemá CMR účinek. 
 Toxicita pro specifické cílové organy (STOT) - jednorázová expozice: Viz info expozice vdechováním. 
 Toxicita pro specifické cílové organy (STOT) - opakovaná expozice: 
Na základě dostupných údajů nejsou kriteria pro klasifikaci splněna. 
Nebezpečnost při vdechnuti: Může byt smrtelný po požiti a vniknuti do dýchacích cest.  

 
 
12. Ekologické informace 
12.1. Toxicita: 
 Vodní toxicita: 

uhlovodíky, C9 - C11, n - alkany, izoalkany, cyklické, < 2 % aromatické 
EC50 (48 hod.). > 22 < 46 mg / l (dafnie) 
IC50 (72 hod.). > 1000 mg / l (řasy) 
Pseudokirchneriella subcapitata 
LC50 (96 hod.). > 10 < 30 mg / l (ryby) 
Oncorhyncus mykiss 

12.2. Perzistence a rozložitelnoct: 
 Uhlovodíky, C9 - C11, n - alkany, izoalkany, cyklické, < 2 % aromatické) jsou biologicky odbouratelné na 89 % / 

28 d (snadno rozložitelné). 
12.3. Bioakumulační potenciál (BCF) 
 Žádné údaje nejsou k dispozici. 
12.4. Mobilita v půdě:  
 Žádné údaje nejsou k dispozici. 

Ekotoxické účinky: 
 Ostatní údaje: Odhadované vyloučeni látky z odpadni vody domácí / komunální ČOV (čistírny odpadních vod): 
96,4 %. 
Dalši ekologicke udaje: 
Všeobecná upozorněni: Třída ohroženi vody 2 (samozařazení): ohrožuje vodu. Nesmi vniknout do spodní vody, 
povrchových vod a kanalizace. Výrobek je klasifikován jako nebezpečny pro životni prostředí. Může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Škodlivý pro vodní organismy. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: 
 Odpadá 
12.6. Jiné nepříznivé účinky: 
 Žádné údaje nejsou k dispozici. 
 
 
13. Likvidace 
13.1. Metody nakládání s odpady: 
 Doporučeni: Nesmi se odstraňovat společně s odpady z domácností. Nepřipustit unik do kanalizace. Odpad 

dočasné skladovat v původních obalech. Odpad prodat pouze osobě oprávněné k další nakládání / zpracování 
konkrétního odpadu dle katalogu odpadů. Při dodrženi všech fyzikálně-chemických (a jiných) aspektů povahy 
odpadu respektovat hierarchii odpadového hospodářství v následujícím pořadí: 1. Prevence vzniku odpadů, 2. 
Opětovné použiti, 3. Materiálové zhodnoceni (recyklace), 4. Energetické zhodnoceni, 5. odstraněni (např. 
skladování - jen pro tuhle, příp. stabilizované kapalné odpady). Právní předpisy nakládání s odpadem viz oddíl 
15. 
・ Katalog odpadů 
Katalogová čísla s hvězdičkou (*) označuji odpady nebezpečné (N), čísla bez hvězdičky označuji odpady ne 
nebezpečné, tzv.ostatne (O). 
14 06 03 * ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
15 01 10 * obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo znečištěné nebezpečnými látkami 
・ Kontaminované obaly: 
・ Doporučeni: Likvidujte v souladu se zákonem o odpadech jako nebezpečny (N) odpad. 

 
 
14. Přepravní informace 
14.1. Číslo OSN (UN číslo): ADR, IMDG, IATA: UN3295 
14.2. Náležitý název OSN:  

ADR 3295 UHLOVODIKY, KAPALNE, JN (uhlovodíky, C9 - C11, n - alkany, izoalkany, cyklická, < 2 % 
aromaticke) 
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IMDG, IATA HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9 - C11, n - alkany, isoalkany, cyklické, < 2 
% aromatics) 

14.3. Třída (-y) nebezpečnosti pro přepravu 
ADR 

 
 
 

Třida 3 Hořlave kapaliny 
Etiketa 3 
 IMDG, IATA 

 
 
 

Class 3 Flammable liquids. 
 Label 3 

14.4. Obalová skupina: ADR, IMDG, IATA III 
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: NE 
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 

Varování: Hořlavé kapaliny 
Identifikační číslo nebezpečnosti: 30 
EMS: F – E, S - E  

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II 
MARPOL 73 / 78 a předpisu IBC odpadá 
 
Přeprava / další údaje: produkt je klasifikován jako nebezpečna věc z 
hlediska přepravních předpisů 
ADR 
 Omezené množství (LQ): 5L 
 Přepravní kategorie: 3 
 Kód omezeni tunel: D / E 
 Zápis v nákladním listu: UN3295, UHLOVODIKY, KAPALNE, JN, 3, III 

 
 
15. Informace o právních předpisech 
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo 

směsi: 
 Hmatatelná výstraha pro lidi s poruchou zraku a nevidomých: Musí byt na obalu umístěna (pokud se produkt 

prodává široké veřejnosti). 
 
 Uzávěr odolný proti otevřeni dětmi: Musí byt na obalu umístěna (pokud se produkt prodává široké veřejnosti).  
 
 Právní předpisy: Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 REACH v platném zněni. 
Nařízení Komise (EU) č.. 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
REACH. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a baleni látek a 
směsi (CLP), o změně a zrušeni směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízeni (ES) č. 1907/2006 v 
platném zněni. Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů a správních 
předpisů členských států týkajících se klasifikace, baleni a označování nebezpečných přípravků. 
 
ADR - Evropská dohoda o mezinárodni silniční přepravě nebezpečných věci 
RID - Řad mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věci a materiálů 
IATA / ICAO Code - Mezinárodní předpisy o vzdušné přepravě nebezpečných věci 
IMDG Code - Mezinárodní předpis o přepravě nebezpečných materiálů po moři 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: 
 Výsledky posouzeni chemické bezpečnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Posouzeni chemické 

bezpečnosti bylo provedeno. 
 
 
 
 
16. Další informace 
 Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomosti, nepředstavuji však záruku vlastnosti produktu a nezakládají 
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smluvní právní vztah. Bezpečnostní list je majetkem fyzické nebo právnické osoby pro trh ČR v oddíle 1 a je 
chráněn autorskými právy. Kopírovaní, šířeni nebo prodej bez souhlasu majitele je zakázáno. 
  
Pokyny pro školení: Pracovníci, kteří s výrobkem pracují pravidelně a noví pracovníci musí procházet 
pravidelným školením resp. úvodním školením o rizicích a prevenci a jak se mají chovat, aby neohrozily sebe a 
jiných. Rozsah a cyklus školení určuje zaměstnavatel v návaznosti na zákon o BOZP. 
 
Zkratky a akronymy: 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
NLP: No - Longer Polymers 
CAS: Chemical Abstract Service 
ADR: Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), Evropska dohoda o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečných věci. 
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
IATA - DGR: Dangerous Goods Regulations by the " International Air Transport Association " (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
ICAO - TI: Technical Instructions by the " International Civil Aviation Organization " (ICAO) 
CLP - Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (zkratka pro Nařízení ES č.1272/2008) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU), TOC: Total Organic Compounds 
Flam. Liq. 3: hořlavé kapaliny, kategorie 3 
 

 


